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অনুফাদদ্দকয কথা 

মফান ফা ফজহ্বা। ব্দযীদ্দয কছাট্ট ফকন্তু তাৎমগফফচাদ্দয অদ্দনক ফড়। কাযণ, আভাদ্দদয 
এই কছাট্ট অঙ্গফরয ফকক ফযবফায কমভফনবাদ্দফ আভাদ্দদযদ্দক আভাদ্দদয আর ফককানা 
জান্নাদ্দতয আদ্দরাকভ থ কদখাদ্দত াদ্দয, অনুরূবাদ্দফ জাান্নাদ্দভয অন্ধকায গফরদ্দত 
ফনদ্দ কমদ্দত াদ্দয। ফকন্তু দুুঃখজনক দ্দর তযব কম, আভযা এফরয ফকক ফযবফায জাফন 
না ফকিংফা জানদ্দর কফয না। ফযিং এদ্দেদ্দে আভযা এতরাই উদাীনতা  ভন্দ-উদাযতা 
কদখাই কম, এয কাযদ্দণ জাান্নাভ আভাদ্দদয জনযব কত জ দ্দ মাদ্দে! জান্নাত কত 
কফকন দ্দ কদ্দছ! এ উদাীনতা আভাদ্দদয কযাগ। এ কযাদ্দগয ম্পকগ চফযদ্দেয দ্দঙ্গ, 
আধযবাফিকতায দ্দঙ্গ। আভাদ্দদয এই চাফযফেক  আধযবাফিক ফযবাফধরা ফনদ্দই কথা 
ফদ্দরদ্দছন ফতগভানফফদ্দেয অনযবতভ আধযবাফিক ফচফকৎক অধদ্দভয াদ্দখ  ভুফগদ 
ভাফুফুররাভা মযত ভারানা ীয জুরফপকায আভদ নকফন্দী ভুজাদ্দেদী দা. ফা.। 
ফযাফদ্দযয ভত এইফযবাফধরায মাফতী রূ ফতফন ফনণগ কদ্দযদ্দছন। প্রফতকাদ্দযয 
ফযবফস্থাে ফদদ্দদ্দছন। মযতজীয ফযবাফধ ফনণগদ্দয ধযণ অতুঃয প্রফতকাদ্দযয ফযবফস্থাে 
ফাতদ্দর কদায দ্ধফত কতরা ফিারী  উকাযী  মাযা তাাঁয ফান ফা করখনীয 
দ্দঙ্গ ফযফচত তাদ্দদযদ্দক নতুন কদ্দয ফরায অদ্দো যাদ্দখ না। আয মাযা ফযফচত নন 
তাদ্দদযদ্দক ফদ্দর কফাঝাদ্দনায বালা অধদ্দভয কনই। শুধু ফরফ, ড়ুন। ইনাআল্লা, উকৃত 
দ্দফন।  
বুর ত আদ্দছ, কদ্দর অধদ্দভয বুর ভদ্দন কদ্দয েভা কযদ্দফন। বুররা জাফনদ্দ ফদদ্দর 
খুফ ফ। দুআ কযফ; ইনাআল্লা। আল্লা আভাদ্দদয করদ্দক েভা কদ্দয ফদন। 
আভাদ্দদয অন্তদ্দযয ফযবাফধগুদ্দরা শুধদ্দয ফদন। আভীন। 

উভাদ্দয ককাব্বাদী 
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دُُ ٍْ َ
ْ
ُُاَْل ُُوََسََلمٌَُُوَكَفُُلِِله ِيَُِْعَتاِدهََُُِعَ اََُاْصَطَفُُاَّلذ ٌذ َُبْعدُُُاَ ََُُةِاللُُِْٔذُُفَاَعُُِ ْيَطانٌُُِِ ًُُِالشذ ُالرذِجْي ُاللُُِِمْسِب.

َُِ ًُُِالرذْْح ا.ُالرذِحْي َُُْيَيِْفُظٌَُُ لٌٍُُِ ْٔ ُُكَ ُُِّإِّلذ يْ َُُربهَمُُُسْتَحانَُ.َُعتِيدٌَُُرقِيٌبََُُلَ ةَُربه اُاىِْعزذ ٍذ نَََُُِع ْٔ ُوََسََلمٌُ.ُيَِصُف
ُ ْرَسيِْيَََُُعَ ٍُ ْ دُُ.ُال ٍْ َ

ْ
ُُللُُِوَاْل ْيَُاىْعاََُُربه ٍِ َ ًُذ.ُل ُٓ ُُاَليذ َُُصوه دٍَُُسيهِدَُاََُعَ ٍذ ُُُُمَ دٍَُُسيهِدَُاُالُُِوذََعَ ٍذ َبارِكُُُُْمَ ًُُْوذ وََسيه  

মফাদ্দনয গুরুত্ব 

কফ ফকছু অদ্দঙ্গয ভফিয নাভ ভানুল। অঙ্গগুদ্দরা ুন্দয দ্দথ চরদ্দর ভানুল আদ্দরাভ 
দ্দথ চদ্দর। ভানুদ্দলয একফর কছাট্ট অদ্দঙ্গয নাভ ফজহ্বা। ফতগভাদ্দন মায ফযবফায খুফ ফাদ্দজ 
দ্ধফতদ্দত কযা । আযফফ বালা প্রফাদ আদ্দছ- ُُُُُّاَلْيَِسان ٍُ َُُُّصِغْيٌُُِجْس ٌُ َنتِْيُُوَُجْر  ‘ফজহ্বা 

গকনাকৃফত মায কছার, তদ্দফ অযাধ িংঘরদ্দন কফ ফড়।’ ভান আল্লা ফদ্দরন, 

اُيَا َٓ يُّ
َ
ََُُأ ِي ٔاُاَّلذ ُِ ٌَ ًَُُآ ِ اَُتُلٔلُٔنَُُل َتْفَعئُنََُُّلٌَُُ  

‘ভুফভন কর! মা কয না তা ককন ফর?’ 

ফর একরা আয কয ফবন্নরা-এরা আল্লায কাদ্দছ এদ্দকফাদ্দয অছন্দ। এদ্দত আল্লা যাগ 
কদ্দযন। ভুফভদ্দনয মফান আল্লায কাদ্দছ খুফই ভূরযবফান। ফফে কুযআদ্দন ফরা দ্দদ্দছ, 

ا َُُْيَيِْفُظٌَُُ لٌٍُُِ ْٔ ُُكَ ُُِّإِّلذ يْ َعتِيدٌَُُرقِيٌبََُُلَ  

‘ভানুল কম কথাই উচ্চাযণ কদ্দয তায জনযব তৎযাাযাদায তায ফনকদ্দরই যদ্দদ্দছ।’ 

মফান মখন কাফরভা ফদ্দর 

আল্লা তাআরায কাদ্দছ মফাদ্দনয গুরুত্ব কদখুন। একজন কাদ্দপয। াযা জীফন গুনাদ্দয 
ভদ্দধযব ডুদ্দফ ফছর। চুর াদা দ্দ ফগদ্দদ্দছ। জীফদ্দনয কল কফরা এদ্দ ক ইখরাদ্দয 
দ্দঙ্গ কাফরভা দ্দড়দ্দছ। আল্লা তায াযা জীফদ্দনয গুনা দ্দঙ্গ দ্দঙ্গ ভাপ কদ্দয কদন। 
াদীদ্দ এদ্দদ্দছ, মফদ ককাদ্দনা ফান্দা ইখরাদ্দয দ্দঙ্গ অন্তয কথদ্দক কাফরভা ভুদ্দখ উচ্চাযণ 
কদ্দয, দ্দঙ্গ দ্দঙ্গ একজন কপদ্দযতা আভরফর ফনদ্দ আভাদ্দনয ফদদ্দক ছুদ্দর মা। ক 
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আভাদ্দন কৌঁছায আদ্দগই উয কথদ্দক অফতযণকাযী এক কপদ্দযতায দ্দঙ্গ ফথভদ্দধযব 
াোত । অফতযণকাযী কপদ্দযতা জানদ্দত চা, ‘তুফভ মাে ককাথা?’ উত্তয কদ, 
‘একফযবফি কাফরভা দ্দড়দ্দছ। তায আভর আল্লায দযফাদ্দয ফনদ্দ মাফে। ফকন্তু তুফভ 
ককাথা মাে?’ অফতযণকাযী কপদ্দযতা উত্তয কানা, ‘কম করাকফর কাফরভা দ্দড়দ্দছ, 
তায ভাগফপযাদ্দতয গাভ ফনদ্দ মাফে।’ 

কদখুন, মফান কথদ্দক কদ্দকফর ব্দ কফয াভাে মাফত জীফদ্দনয কর গুনায েভা 
কদ্দ মাদ্দে। দুফনায ফনভ র, ককাদ্দনা ফযবফিয নাদ্দভ ফভথযবা ভাভরা দ্দর আদারত 
তাদ্দক ম্মাদ্দন ভুফি ফদদ্দ কদ। তদ্দফ আদারদ্দতয কযফজস্টাদ্দয ভাভরাফর নফথবুি কথদ্দক 
মা। অথচ আল্লা তাআরায আচযণ ফফস্মকয। মফদ ফান্দা গুনা কদ্দয। াাড়ভ 
গুনা কদ্দয। তাযয খাাঁফর ভদ্দন তাফা কদ্দয। দ্দঙ্গ দ্দঙ্গ আল্লা তাদ্দক েভা কদ্দয কদন। 
এভনফক তায গুনায কযকডগরা আভরনাভা কথদ্দক ভুদ্দছ কপদ্দরন। াদী যীদ্দপ 
এদ্দদ্দছ, কম কপদ্দযতা ফান্দায গুনাফর ফরদ্দখফছর, আল্লা তাআরা তায সৃ্মফত কথদ্দক 
গুনাফর ভুদ্দছ কপদ্দরন। মাদ্দত ক ককাভতফদফদ্দ ােযব ফদদ্দত না াদ্দয। ুফানাল্লাহ্! 

অফজ্ঞা কযায েফতভূ 

এখনদ্দতা ভানুল অযদ্দক খুফ কযায জনযব ফভথযবা ফদ্দর। অনযবদ্দক অফজ্ঞা কদ্দয। ফফদ্রু 
কদ্দয। ভদ্দনাকি ফদদ্দ অন্তযরা ুফড়দ্দ ছাযখায কদ্দয কদ। ভদ্দন যাখদ্দফন, তযফাযীয 
আঘাত কদদ্দ দ্দড়, মফাদ্দনয আঘাত দ্দড় অন্তদ্দয। এজনযব আল্লা তাআরা ফদ্দরন, 

اُيَا َٓ يُّ
َ
ََُُأ ِي ٔاُاَّلذ ُِ ٌَ ْٔمٌُُيَْسَخرَُُّْلُُآ َُُْكَ ْٔمٌٍُُِ نَُُْعَسُُكَ

َ
ٔاُأ ًَُُْخْيًاُيَُلُُٔ ُٓ ِْ ٌِ  

‘ক ভুফভনগণ! ককউ কমন কাউদ্দক উা না কদ্দয। ককননা মাদ্দক অফজ্ঞা কযা  ক 
অফজ্ঞাকাযী অদ্দো উত্তভ দ্দত াদ্দয।’ 
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কাট্টা-উা ফনফলদ্ধ কযায কাযণ র, এ ভ মফান কথদ্দক আদ্দজফাদ্দজ কথা কফয দ্দ 
মা। মফান তখন ভুখযানা দ্দ দ্দক। খুফ দ্দজই আদ্দযকজদ্দনয অন্তদ্দয আঘাত কদ্দয 
ফদ্দ। অথচ ককাভদ্দতয ফদন এফ উচ্চাফযত কথা তযব ফাদ্দফ প্রভাণ কযা ফনদারুণ 
কফকন দ্দফ। 

কুপফযকথা 

রাভাদ্দ ককযাভ ‘কুপফয কথাগুদ্দরা’ ুফনফদগিবাদ্দফ উদ্দল্লখ কদ্দযদ্দছন। আশ্চদ্দমগয ফফল র, 
এই কুপফয কথাগুদ্দরায ভধযব কথদ্দক ফকছু কথা ফতগভাদ্দন ভুরভানদ্দদয ভুদ্দখ কানা মা। 

ةاشدُُہُكفرُكفرُُلو  ‘কুপফয কথা কফাঝাদ্দনায উদ্দেদ্দ ফণগনা কযা কুপফয ন।’ তাই 

ফকছু কুপফযকথায ফকছু উদাযণ ক কযফছ। কমভন, 

–ককউ ফজদ্দজ্ঞ কযর, ‘ককাথা থাদ্দকন?’ আফন উত্তয ফদদ্দরন, ‘অভুক জাগা থাফক।’ 
তখন প্রথদ্দভাি করাকফর ফদ্দর ফর, ‘! এতদূয! আল্লায কছদ্দন!’ এই কথারা কুপফয 
কথা। আভযা কতা াফ-তাভাা কদ্দযই ফদ্দর ফফ, ‘আল্লায কছদ্দন…’। অথচ এরা 
কুপফয কথা। কুপফয কথায দ্বাযা ঈভান চদ্দর মা, স্ত্রী তারাক দ্দ মা। 

–ককউ ফরর, ‘অভুক কাজফর ফযত-ভাফপক দ্দদ্দছ।’ তখন আদ্দযকজন ফদ্দর ফর, 
‘আদ্দয যাদ্দখা কতাভায ফযত।’ এরা কুপফয ফাকযব। 

এ জাতী কুপফযকথা আভযা প্রফতফদন কভদ্দফফ শুফন। একফাদ্দযয ঘরনা। আফভ এক 
পযবাক্টফযয ভযবাদ্দনজাদ্দযয কাদ্দছ ফা ফছরাভ। ফতফন এক ফযবফিদ্দক ডাকদ্দরন। মাদ্দক কদখদ্দত-
শুনদ্দত বদ্র, ধাফভগক  ফুফদ্ধভান ভদ্দন ফের। ভুদ্দখ কখাাঁচাদ্দখাাঁচা কছার দাাঁফড় আদ্দছ। 
ভযবাদ্দনজায াদ্দফ করাকফরদ্দক ফজদ্দজ্ঞ কযদ্দরন, ‘ফর কতা বাই! ফদনকার ককভন মাদ্দে?’ 
করাকফর উত্তয ফদর, ‘আদ্দগ কতা াাঁচ-াত ফভফনদ্দরয ভদ্দধযবই দুআ শুনত। এখন কাদ্দন না। 
ফক-জাফন ককাথা কম চদ্দর কগর! তাই আফভ নাভাম কছদ্দড় ফদদ্দফছ।’ 



6 মফান াভরান                                                           www.eelm.weebly.com 
 

আল্লায ভত্ব  ফড়ত্ব াভদ্দন যাখুন। করাকফরয উি ভন্তদ্দফযবয প্রফত কদখুন। 
আতাগফপরুল্লা… ফফো করুন, করাকফরয ভন্তফযবরা শুদ্দন আভায কান গযভ দ্দ কগর। 
কমন আভায াদ্দয ফনচ কথদ্দক ভাফর দ্দয কমদ্দত রাগর। অথচ কদখরাভ করাকফর 
এদ্দকফাদ্দয স্বাবাফফক। ভদ্দন দ্দে কমন াফ-তাভাায উদ্দেদ্দযবই কথারা ফদ্দরদ্দছ অথচ 
এজাতী কথা কুপফয। 

কথায গুরুত্ব 

মফান কথদ্দক কফয া ব্দগুদ্দরায গুরুত্ব এতরাই কফফ কম, একজন যনাযী; মায 
প্রফত তাকাদ্দনা াযাভ ফছর তাদ্দক মফদ তায ম্মফতদ্দত ফযতম্মত ােীদ্দদয 
উফস্থফতদ্দত ফরা , আফভ তাদ্দক আভায ফফফা-ফন্ধদ্দন কফুর কদ্দয ফনরাভ। তাদ্দর এই 
যনাযী দ্দ কগর করাকফরয জীফনঙ্গী। মায ফদদ্দক কচাখ তুদ্দর তাকাদ্দনায অনুভফত 
ফছর না, ভাে দু’ফর কথা ক দ্দ কগর ুরুলফরয জীফনঙ্গী। আফায কম ভফরা 
জীফনাথী ফছর, তাদ্দক মফদ স্বাভী ফতনফায ‘তারাক’ ব্দ ফদ্দর কদ, তাদ্দর ক দ্দ মা 
যনাযী। কবদ্দফ কদখুন, ফফদ্দ কযায ভ ফকিংফা তারাক কদায ভ ভাথায য কতা 
ককাদ্দনা াথয কাদ্দত  না। আগুদ্দনয ভধযব ফদদ্দ কমদ্দত  না। াাড় কথদ্দক রাপ 
ভাযদ্দত  না; ফযিং ভাে কদ্দকফর কথা একজন যনাযী দ্দ মা স্ত্রী। আফায 
ফদ্দচদ্দ আন ভানুলফর ‘তারাক’ ব্দ উচ্চাযণ কযায দ্দঙ্গ দ্দঙ্গ দ্দ মা যনাযী। 
ভানুদ্দলয ভুখ কথদ্দক কফয া কথায গুরুত্ব  ভমগাদা আল্লায কাদ্দছ এতরাই কফফ। 

প্রফতফর কথা আভাদ্দদয আভরনাভাদ্দত ফরফফদ্ধ  

একমুফক আউরাঝাউরা কথা ফরফছর। এক আল্লাারা শুদ্দন ফরদ্দরন, কফরা! 
কবদ্দফফচদ্দন্ত কথা ফদ্দরা এফিং কদদ্দখা, তুফভ আল্লায নাদ্দভ ককভন ফচফক াকাে। 
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আভাদ্দদয প্রফতফর কথা আভাদ্দদয আভরনাভাদ্দত ফরফফদ্ধ । আভরনাভা প্রফতফদন 
আল্লায কাদ্দছ ক কযা । আল্লাারাযা কথা ফরায ভ এই অনুবূফত জাগরুক 
যাদ্দখন কম, আভায আভরনাভা আল্লায দযফাদ্দয ক কযা দ্দফ। ফকছু ফকছু ফুমুদ্দগগয 
আভর ফছর, তাযা মা ফরদ্দতন তা কাগদ্দজ রুদ্দক যাখদ্দতন। যাদ্দত করা মাফচদ্দ-খফতদ্দ 
কদখদ্দতন কম, মা ফকছু ফরা দ্দদ্দছ তা ফকক ফকক ফছর ফক-না? ফকক না দ্দর যাদ্দতই 
আল্লায কাদ্দছ তাফাকাযী দ্দ কমদ্দতন। 

আল্লায বদ্দয ভুগ্ধতাছড়াদ্দনা গল্প 

আবু্দল্লা ইফনু ভুফাযক য. ফদ্দরন, আফভ দ্দজয পয কথদ্দক ফপযফছরাভ। ইতযবফদ্দয 
একফর াফয আভায ফদদ্দক এফগদ্দ আদ্দত কদখরাভ। কাদ্দছ আায য ফুঝরাভ, 
াফযদ্দত ফমফন ফদ্দ আদ্দছন ফতফন একজন ভফরা। তাদ্দক ারাভ ফদরাভ। উত্তদ্দয ফতফন 
কতরাাত কযদ্দরন, 

ًّلَُُسََلمٌُ ْٔ َُكَ ٌُُِّ ًٍَُُرّب  َرِّحي  

‘যভদারু প্রফতারদ্দকয ে কথদ্দক ‘ারাভ’ ফরা দ্দফ।’ 

ফুঝরাভ, আাতফরয ভাধযবদ্দভ ফতফন ারাদ্দভয উত্তয ফদদ্দ ফদদ্দদ্দছন। ফজদ্দজ্ঞ কযরাভ, 
আফন আদ্দছন ককাদ্দেদ্দক? উত্তদ্দয ফতফন কতরাাত কযদ্দরন, 

. ُ
َ
ٔاوَأ ٍُّ ِ َجُذُت

ْ
َرةَُُاْل ٍْ ُُِوَاىُْع لِِلذ  

‘আল্লায জনযব জ  ভযাম্পন্ন কয।’ 

ফুদ্দঝ ফনরাভ, ফতফন াযাভাইন ফযপাইন কজাযত কদ্দয আদ্দছন। ফজদ্দজ্ঞ কযরাভ, 
মাদ্দফন ককাথা? উত্তদ্দয ফতফন আাতািং কানাদ্দরন, 
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َُْ ُُُيُْضيِوٌَُُِ اِديََُُفََلُُالِلذ َلَُُُْ  

‘মাদ্দক আল্লা থাযা কদ্দয, তাদ্দক থ কদখাদ্দনায ভত ককউ থাদ্দক না।’ 

এফায ফুদ্দঝ ফনরাভ, ফতফন থ াফযদ্দ কপদ্দরদ্দছন। তাাঁয গরায স্বয ফদ্দর ফদফের, ফতফন 
ফৃদ্ধা। তাই আফভ তাাঁদ্দক ফররাভ, ভা! আফন ককাথা কমদ্দত চান? উত্তদ্দয ফতফন আাত 
কতরাাত কযদ্দরন, 

ٔا َُُُشاءَُُإِنُُِْمْصَُُاْدُخيُ ٌِِِيَُُالِلذ آ  

‘কতাভযা দ্দয ফনযাদ্দদ প্রদ্দফ কয।’ 

ফুদ্দঝ ফনরাভ, ফতফন দ্দয মাদ্দফন। তাাঁদ্দক ফররাভ, আফভ দ্দযয ফদদ্দকই মাফে। আফন 
আভায দ্দঙ্গ চরদ্দত াদ্দযন। আফভ আনাদ্দক থ কদফখদ্দ ফনদ্দ মাফ। তখন ফতফন 
কতরাাত কযদ্দরন, 

ٔا ُِ ْحِس
َ
َُُإِنُذُوَأ ُُالِلذ ْحِسنِيَُُُُيِبُّ ٍُ ْ ال  

‘আয কতাভযা অনুগ্র কয। ফনশ্চ আল্লা অনুগ্রকাযীদ্দদয বাদ্দরাফাদ্দন।’ 

এযয আফভ তাাঁয কঘাড়ায রাগাভ াদ্দত ফনদ্দ াভদ্দন এফগদ্দ মাফেরাভ। ফকছুদূয ফগদ্দ 
আযফী কফফতা শুরু কফয। তখন ফতফন কতরাাত কদ্দয কানাদ্দরন, 

اُفَاْكَرُءوا ٌََُُ ََُُتَيَّسذ اىُْلْرآنٌُُِِ  

‘ুতযািং কম ফযভাণ কুযআন াক কতাভায জনযব জ  ক ফযভাণ াক কয।’ 

তাাঁয কথা আফভ চুদ্দ কগরাভ। ভদ্দন ভদ্দন বাফফছরাভ, কম এই ভফরা? তাাঁয ফযফায 
ম্পদ্দকগ জানায ককৌতুর আভায ভদ্দন জাগর। আয তখফন ফতফন কতরাাত কদ্দয 
কদ্দরন, 
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ْٔاَُّلُ ُ ل
َ
َُُْتَْسأ ًُُْاِنُُْاَْشيآءََُُع ًُُُْتْتَدىَُل َْٔءُك تَُس  

‘এভন ফকছু ফজদ্দজ্ঞ কদ্দযা না, মা কতাভাদ্দদয কাদ্দছ প্রকা কদ্দ কগদ্দর কতাভাদ্দদয খাযা 
রাগদ্দফ।’ 

ফুদ্দঝ কপররাভ, াফযফাফযক ফফলদ্দ ফতফন কথা ফরদ্দত চান না। এবাদ্দফ আভযা াভদ্দন 
এফগদ্দ মাফেরাভ। দ্দযয কাছাকাফছ এদ্দ তাাঁদ্দক ফজদ্দজ্ঞ কযরাভ, দ্দয আনায কক 
আদ্দছ? কায দ্দঙ্গ কদখা কযদ্দফন? এফায কুযআদ্দনয আাদ্দতয বালা উত্তয ফদদ্দরন, 

اُلُ ٍَ ْ ُِٔنَُُال َُُِوَاْْلَ ََياةُُِثُُزِي
ْ
ْنَياُاْل اَلُّ  

‘ধন  ন্তান দুফনায জীফদ্দনয জনযব কৌন্দমগ।’ 

ফুঝরাভ, আল্লাতাআরা তাাঁদ্দক ধন  ন্তান দান কদ্দযদ্দছন। ফতফন তাদ্দদয ফনকর মাদ্দফন। 
এবাদ্দফ দ্দয ঢুকরাভ। জ কথদ্দক কম কাদ্দপরা কপযত এদ্দদ্দছ আভযা তাদ্দদয দ্দঙ্গ 
ফভফরত রাভ। কাদ্দপরা দ্দয ছাউফন কযর। আফভ ভফরাদ্দক ফজদ্দজ্ঞ কযরাভ, আনায 
কছদ্দরদ্দদয নাভ কী? ফতফন কুযআদ্দনয আাদ্দতয বালা উত্তয ফদদ্দরন, 

ًَُ ِْي اِعيَوُُإِةْرَا ٍَ َوإِْسَحاَقَُُوإِْس  

‘ইব্রাফভ, ইভাঈর এফিং ইাক।’ 

ফুদ্দঝ ফনরাভ, এগুদ্দরা তায কছদ্দরদ্দদয নাভ। আফভ এই নাভগুদ্দরা ধদ্দয াাঁক ফদরাভ। দ্দঙ্গ 
দ্দঙ্গ বদ্র ভাফজগত ফুফদ্ধদীপ্ত ুশ্রী ফতন মুফক কদৌদ্দড় আর। তাযা তাাঁয ভাদ্দক খুাঁজফছর। 
কছদ্দরযা ভাদ্দয াদ্দথ কদখা কদ্দয খুফ খুফ র। আফভ বাফরাভ, এফায আফভ ঘদ্দয চদ্দর 
মাই। ফকক তখফন ভফরা কতরাাত কদ্দয কদ্দরা, 

ٔنَُ ٍُ َعامََُُويُْطِع ُُاىطذ ََُُِّعَ ُحته  

‘খাফাদ্দযয প্রফত আফি দ্দত্ত তাযা খাফায দান কদ্দয।’ 
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এয ভাধযবদ্দভ ফতফন কছদ্দরদ্দদযদ্দক ইফঙ্গত ফদদ্দরন কমন আভাদ্দক ফকছু খাাদ্দনা । কছদ্দরযা 
দ্দঙ্গ দ্দঙ্গ পরভূর ফনদ্দ আদ্দরা আফভ ময ক কযরাভ। তখন ফতফন কতরাাত 
কযদ্দরন, 

ا ٍَ ًُُْإِنذ ُل ٍُ ُُُِّنْطِع َْٔج ِ ُُِل الِلذ  

‘আভযা কতাভাদ্দদযদ্দক খাাই ককফর আল্লায ন্তুফি রাদ্দবয আা।’ 

আফভ বীলণবাদ্দফ আফববূত রাভ। ইা আল্লা! একী কাণ্ড! মাই কাক, আফভ ফকছু পর 
কখদ্দ ফনরাভ। কছদ্দরদ্দদয ফজদ্দজ্ঞ কযরাভ, ফযবাায কী? আনাদ্দদয ভা আভায প্রফতফর 
কথায উত্তয কুযআন দ্বাযা ফদদ্দেন ককন? তাযা উত্তয ফদর, আভাদ্দদয ভা ফফে 
কুযআদ্দনয াদ্দপজা, াদীদ্দয আদ্দরভা। আল্লাবীফত তাাঁয অন্তদ্দয কজাঁদ্দক ফদ্দদ্দছ। তাাঁয 
ব র, ককাভদ্দতয ফদন প্রফতফর কথায জফাফ তাাঁদ্দক ফদদ্দত দ্দফ। এ কাযদ্দণ ফফ ফছয 
মগন্ত তাাঁয মফান কথদ্দক কুযআদ্দনয আাত ছাড়া ফকছু কফয  ফন। ুফানল্লা! এদ্দকই 
ফদ্দর আল্লায ব। 

ফফচায ফদফদ্দয উফস্থফত 

ককাভদ্দতয ফদন ফফচাদ্দযয ভুদ্দখাভুফখ ফাইদ্দক দ্দত দ্দফ। কফদন আল্লায াভদ্দন তাাঁয 
এভন ফান্দা উফস্থত দ্দফন মাদ্দদয জীফদ্দনয ফফফর ফছয ককদ্দরদ্দছ এবাদ্দফ; কুযআন 
কতরাাদ্দতয বালা কথা ফদ্দর। আয আভাদ্দদয ভত ফনদ্দফগাধ ভূখগ চাাফাজযা আল্লায 
াভদ্দন উফস্থত দ্দফ। জাফন না, কফদন আভাদ্দদয কী দ্দফ! মফদ আল্লা ফজদ্দজ্ঞ কদ্দযন, 
ফদ্দরা, অভুকদ্দক অভান ককন কদ্দযফছদ্দর? ককন অভুকদ্দক ‘ইতয’ ফদ্দর গাফর ফদদ্দফছদ্দর? 
অভুকদ্দক ‘কফঈভান’ ফদ্দরফছদ্দর ককন? আজ আভযা মতই কথায খখ পুরাই না ককন; 
কফদন কী জফাফ ফদফ? কবদ্দফ কদদ্দখদ্দছন ফক? কফদন কতা নফীগণ আল্লায বদ্দ থযথয 
কদ্দয কাাঁদ্দত থাকদ্দফন! 
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াদ্দখ আবু্দরকাদ্দদয ফজরানী য. তাাঁয ফফেখযবাত ফকতাফ ‘গুফনাতুততাদ্দরফীন’-এ 
ফরদ্দখদ্দছন, ককাভদ্দতয ফদন আল্লা তাআরা আন ানকদ্দতয দ্দঙ্গ থাকদ্দফন। 
কফদন প্রদ্দতযবদ্দকই ফনদ্দজয ভুফিয ফচন্তা ফদদ্দাযা থাকদ্দফ। আল্লা তাআরা খৃস্টানদ্দদয 
ফজদ্দজ্ঞ কযদ্দফন, কতাভযা আভায দ্দঙ্গ আভাযই ৃফিদ্দক ফযক কযদ্দর ককন? তখন তাযা 
ফনদ্দজদ্দদযদ্দক ফাাঁচাদ্দনায জনযব ঈা আরাইফারাদ্দভয নাভ ফনদ্দ ফরদ্দফ, ফতফন 
আভাদ্দদযদ্দক ফদ্দরফছদ্দরন। তখন আল্লা তাআরা ঈা আরাইফারাভদ্দক ফজদ্দজ্ঞ 
কযদ্দফন,  ََا ؟ ا ْنت  قُْلت   ‘আফন ফক তাদ্দদযদ্দক ফদ্দরফছদ্দরন?’ আল্লাাক মখন ঈা 
আরাইফারাভদ্দক প্রশ্নফর কযদ্দফন তখন তাাঁয কদদ্দয প্রফতফর করাভকূ কথদ্দক ঘাদ্দভয 
ফযফদ্দতগ যি কফয দ্দফ। 

কবদ্দফ কদখুন, মখন তযবফাদীদ্দদয অফস্থা এত নাজুক দ্দফ, তখন আভাদ্দদয ভত 
ফভথযবাফাদীদ্দদয অফস্থা ককভন দ্দফ? এখন কতা মফান ইদ্দেভত চারাদ্দনা মা, ফকন্তু 
ককাভদ্দতয ফদন এদ্দফয জফাফ ফদদ্দত াযদ্দফন ফক? 

জাান্নাদ্দভ মাদ্দফ কাযা? 

একফায নফীজী ملسو هيلع هللا ىلص-কক ফজদ্দজ্ঞ কযা দ্দদ্দছ, ক আল্লায নফী! জাান্নাফভদ্দদয অফধকািং 

কী কাযদ্দণ জাান্নাদ্দভ মাদ্দফ? ফতফন উত্তয ফদদ্দরন, দু’ফর অদ্দঙ্গয ফযবফাদ্দযয কাযদ্দণ। অঙ্গ 
দুফর র: ا َُُُّبْيٌََُُ َيْي اَُْلْ ٌَ َُُِّبْيََُُو رِْجيَْي  অথগাৎ দুই কচাাদ্দরয ভাঝখাদ্দনয মফান এফিং দুই 

াদ্দয ভাঝখাদ্দনয রজ্জাস্থান। 

জান্নাদ্দতয জাভানত 

াদী যীদ্দপ এদ্দদ্দছ, যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص ফদ্দরদ্দছন, ‘কম ফযবফি আভাদ্দক ফনদ্দজয মফান  

রজ্জাস্থাদ্দনয ফকক ফযবফাদ্দযয জাভানত ফদদ্দফ, আফভ তাদ্দক জান্নাদ্দতয জাভানত ফদফ।’ 
এাদী কথদ্দক মফাদ্দনয ফকক ফযবফাদ্দযয গুরুত্ব অনুভান কযা মা। 
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প্রথদ্দভ ভাুন তাযয ফরুন 

এজনযব ফনদ্দজয কথা ফনদ্দজয কাদ্দন কানায অবযবা কযদ্দত দ্দফ। কম ফযবফিয কান ফনদ্দজয 
কথা কাদ্দন না, ক কান অদ্দনযবয কথা শুনদ্দফ কী কদ্দয! এ কাযদ্দণ ফরা দ্দদ্দছ, প্রথদ্দভ 
ভাুন তাযয ফরুন। এখন কতা আভযা প্রথদ্দভ ফফর, তাযয ফযভা কফয। অদ্দনক 
ভ কতা শুধু ফফর, ফকন্তু জন কদ্দয কদফখ না কম, কথারা কতরুকু ফকক দ্দদ্দছ। কফফ 
চভৎকায ফদ্দরদ্দছন! 

دوُىےُانسانُىےُسَُجبُايمُنہے  
دوُاكنُدىُايمُزبانُخداُے  

‘ভানুদ্দলয উফচত কম, ক ফরদ্দফ একফর শুনদ্দফ দু’ফর, 
আল্লা কতা মফান ফদদ্দদ্দছন একফর, কান ফদদ্দদ্দছন দু’ফর।’ 

ভান আল্লা ভানুলদ্দক কান ফদদ্দদ্দছন দু’ফর এফিং মফান ফদদ্দদ্দছন একফর। ুতযািং ক 
ভানুল! কথা দু’রা কানায য জফাফ ফদদ্দফ একফর। অথচ আজকার কতা আভযা ককফর 
ফরদ্দত চাই, শুনদ্দতই চাই না। আনাযা কদদ্দখ থাকদ্দফন, ভাফপদ্দর একজন কথা ফরদ্দর 
অযজন তায কথা ম্পন্ন ায ুদ্দমাগ কদ না। ভজফরদ্দ অম্পন্নকথা শুদ্দনই 
আদ্দযকজন উত্তয কদা শুরু কদ্দয কদ। অদ্দনক ভ দু’জন একই দ্দঙ্গ কথা ফরদ্দত 
থাদ্দক। উবদ্দ কমন কদারদ্দক কথা কানাদ্দে। অয দ্দেয কথা কানায খধমগরুকু 
আভাদ্দদয কনই। 

আফুফকয ফফেক যাফম.-এয আল্লাবীফত 

মযত আফুফকয ফফেক যাফম.। অদ্দনকভ ফতফন ফনদ্দজয ফজহ্বা করদ্দন ধযদ্দতন এফিং 
ফরদ্দতন, এরা যীদ্দযয কই অঙ্গ মায কাযদ্দণ অফধকািং করাক জাান্নাদ্দভ ফনফেপ্ত দ্দফ। 
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কই ফযবফি কতই না ভান মায চুথাকা  ফপফকদ্দযয দ্দঙ্গ এফিং ভুখদ্দখারা  
ফমফকদ্দযয দ্দঙ্গ। 

মফাদ্দনয বুরচুক 

ভদ্দন যাখদ্দফন, মফাদ্দনয বুর-ফফচুযবফত া ফছদ্দর দ্দড় মাা কথদ্দক জঘনযব। া ফছদ্দর 
দ্দড় কগদ্দর ভানুল আফায দাাঁড়াদ্দত াদ্দয। ফকন্তু মফান বুরচুক কদ্দয কপরদ্দর ফকছুই কযায 
থাদ্দক না। 

াান ফযী য. তাাঁয ভজফরদ্দ প্রা ফরদ্দতন, কছাট্ট একফর কভদ্দ আভাদ্দক উদ্দদ 
ফদদ্দফছর। ককউ ফজদ্দজ্ঞ কযর, মযত! কী উদ্দদ ফদদ্দফছর? ফতফন উত্তয ফদদ্দরন, 
একফায ফৃফি দ্দফছর। যাস্তা কাদা জদ্দভ ফগদ্দফছর। করাকজন খুফ াফধাদ্দন চরাদ্দপযা 
কযফছর। আফভ ককাথা মাফেরাভ। কছাট্ট একফর কভদ্দদ্দক আদ্দত কদখরাভ। কভদ্দফরদ্দক 
ফররাভ, াফধাদ্দন চদ্দরা, না  দ্দড় মাদ্দফ। কভদ্দফর আভায কথায ফদ্দক ঝরর উত্তয 
ফদদ্দ কর কম, আফভ দ্দড় কগদ্দর অুফফধা কনই। আফায দ্দক দাাঁড়াফ। ফকন্তু আফন 
ফনদ্দজয প্রফত একরু রেযব যাখুন। আফন দ্দড় কগদ্দর উম্মদ্দতয তখন কী দ্দফ! আফন 
কতা উম্মদ্দতয অনুকযণী ফযবফিত্ব। কখার যাখদ্দফন, আফন কমন ফছদ্দর না দ্দড়ন। 

উি ঘরনা ফদ্দর াান ফযী য. ফরদ্দতন, কছাট্টদ্দভদ্দফর আভাদ্দক দৃঢ়তায ভান ফো 
দান কদ্দযদ্দছ। 

অন্তয র াাঁফড়য ভত এফিং ফজহ্বা র চাভদ্দচয ভত 

ইাইা ইফনু ভুআম য.। এই ফুমুগগ ফরদ্দতন, অন্তয র াাঁফড়য ভত এফিং ফজহ্বা র 
চাভদ্দচয ভত। াাঁফড়দ্দত মা থাদ্দক, চাভচ তা কফয কদ্দয আদ্দন। অনুরূবাদ্দফ অন্তদ্দয মা 
থাদ্দক মফান ফদদ্দ তাই কফয । অন্তদ্দয অন্ধকায থাকদ্দর মফান ভন্দ কথা ফরদ্দফ। 
োন্তদ্দয অন্তদ্দয নূয থাকদ্দর মফান কফয কযদ্দফ ফফে  ভাফজগত কথা। 
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মফাদ্দনয ফকক ফযবফায করুন 

কমভনফনবাদ্দফ ডািাযযা ফজহ্বায যঙ কদদ্দখ যীদ্দযয কযাগ ফনণগ কযদ্দত েভ ন, 
অনুরূবাদ্দফ রাভাদ্দদ্দকযাভ ভুদ্দখয বালা শুদ্দন অন্তদ্দযয কযাগ ফনণগ কযদ্দত েভ ন। 

আরী যাফম. ফরদ্দতন, মতেণ মগন্ত তুফভ ভুখ খুরদ্দফ না, ততেণ মগন্ত কতাভাদ্দক জ্ঞানী 
ভদ্দন কযা দ্দফ। অদ্দনক ভ ফরদ্দতন, তুফভ কথা ফরদ্দরই ভানুল কতাভাদ্দক ফচদ্দন 
কপরদ্দফ। কখন কখন ফরদ্দতন, ভানুল রুফকদ্দ থাদ্দক তায মফাদ্দনয আড়াদ্দর। অথগাৎ 
ভুখ কখারাভােই ক কখার ছাফড়দ্দ াভদ্দন এদ্দ দ্দড়। ুতযািং খুফ াফধানতায দ্দঙ্গ 
ভুখদ্দখারা উফচত। 

কম করাকফরয দাফফ র, ক ফককবাদ্দফ ফদ্দর, স্বাবাফফক কথা ফদ্দর, ক করাকফর কগাস্বায 
ভ ফকবাদ্দফ কথা ফদ্দর তা কদখদ্দরই কফাঝা মাদ্দফ কম, তায দাফফ আদ্দর কতরা তযব। 
াধাযণ অফস্থা মখন ভানুল কখাদ্দভজাদ্দজ থাদ্দক তখন কতা তাদ্দক কুকুয কাভড়া ফন 
কম, ক আউরপাউর কথা ফরদ্দফ। মখন ককাদ্দনা ফফল ফফযফিকয রাগদ্দফ তখনই ফুদ্দঝ 
আদ্দফ তায ভুখ  যীদ্দযয বালা ককভন । ঝরকা রাগদ্দফ এভন ককাদ্দনা কথা তাদ্দক 
ফদ্দর কদদ্দখন, ক ফকবাদ্দফ ফযএযবাক্ট কদ্দয; খধদ্দমগয ফযচ কদ না কগাাঁাদ্দযয ভত ফকফক 
কদ্দয? ুতযািং ভূরত ভানুদ্দলয কথায ফকক-কফফকক অনুভান কযা মা তায যাদ্দগয ভ। 
াধাযণত কদখা মা, যাদ্দগয ভ ুরুদ্দলয াত ফনন্ত্রদ্দণ থাদ্দক না এফিং ভফরাদ্দদয 
মফান ফনন্ত্রদ্দণ থাদ্দক না। অদ্দনক ভফরায মফান কতা এভন তযফাফয মা কখন ভফযচা 
ধদ্দয না। ফ ভ চরদ্দত থাদ্দক। অথচ করাায তযফাফয কম ম্পকগ ফছন্ন কযদ্দত াদ্দয 
না, ভুদ্দখয তযফাফয তা ফছন্ন কদ্দয কদ। 
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একরু তকগ থাকুন 

ফনু্ধগণ! অনুষ্ঠান-আদ্দয ফদ্দ ফনদ্দজয ম্পদ্দকগ মফান চারাদ্দফন না। আফন চদ্দর কগদ্দর 
কাজরা আনায ফনু্ধযাই কযদ্দফ। অদ্দনদ্দক ভজফরদ্দ ফনদ্দজদ্দক ফফনী ফাদ্দফ কৃফেভবাদ্দফ 
তুদ্দর ধদ্দয। ভূরত ক কমন ফদ্দর, ُِْن ْٔ  ,আভাদ্দক ফচদ্দনা।’ জ্ঞানীযা ফদ্দরদ্দছন‘ اَْعرِفُ

‘আদ্দরভদ্দদয ভজফরদ্দ ফদ্দর ফজহ্বা াভদ্দর কথা ফরদ্দফ। ফফচাযদ্দকয ভজফরদ্দ ফদ্দর 
দৃফি অফনত যাখদ্দফ। আয আল্লাারাদ্দদয ভজফরদ্দ ফদ্দর অন্তয াভদ্দর কযদ্দখা।’ 
াধাযণত কদখা মা, ভুখযানায কাযদ্দণ ভানুদ্দলয চুর-দাাঁফড় তাড়াতাফড় াদা দ্দ মা। 
কাযণ, মফান মত চদ্দর, জীফন তত ঙ্কীণগ দ্দ আদ্দ। 

চভৎকায উদ্দদ 

খাজা ফাকীফফল্লা য. ফছদ্দরন কভ কথায ভানুল। এক ফযবফি তাাঁদ্দক ফরদ্দরন, মযত! 
আভাদ্দক ফকছু উদ্দদ ফদন, উকৃত ফ। মযত উত্তদ্দয ফরদ্দরন, কম ফযবফি আভায 
ফনযফতা কথদ্দক উদ্দদ গ্রণ কদ্দয ফন, ক আভায কথা কথদ্দক ফকছু ফনদ্দত াযদ্দফ না।’ 
ুফানাল্লা! কত চভৎকায উদ্দদ! কফফ ফদ্দরদ্দছন’ 

سهٔتُاكُسٍِدرُسےُدرياُشٔرُہےُرہاُنہہ  
ہےُخامٔسُوهُہُٕاتِاُہےُعرفُجساكُجتِا  

‘ভুদ্দদ্রয ঊফভগভারাদ্দক ভুদ্দদ্রয ফনযফতা ফদ্দর, মায গবীযতা মতদ্দফফ, ক ততদ্দফফ 
ফনশু্চ থাদ্দক।’ 

এজনযব আল্লাারাদ্দদয স্ববাফ র, তাাঁযা চু থাদ্দকন কফফ। তদ্দফ যবাাঁ, ইরফভ-কথা 
ফকিংফা ভাআরাগত আদ্দরাচনা তাাঁযা ফফস্তাদ্দয কদ্দযন। 

 ফনদ্দফগাধযা প্রথদ্দভ ফদ্দর তাযয বাদ্দফ 
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মফাদ্দনয অফযবফাদ্দযয কাযদ্দণ ভানুল াাড়ভ গুনা ভাথা ফনদ্দ ফদ্দ। ফরা , 
ফনদ্দফগাধদ্দক ফযচ কদ্দয কদায জনযব গরা ঘণ্টা কফাঁদ্দধ কদায প্রদ্দাজন  না। তায 
ভুখ চারাদ্দনাই ফদ্দর কদ ক একজন ফনদ্দফগাধ। জ্ঞানীযা ফদ্দর থাদ্দক, ফুফদ্ধভান কথা কফর 
কবদ্দফ-ফচদ্দন্ত। োন্তদ্দয ফনদ্দফগাধযা প্রথদ্দভ ফদ্দর তাযয বাদ্দফ। এরাই াথগকযব ফুফদ্ধভান  
ফনদ্দফগাদ্দধয ভাদ্দঝ। মাদ্দদয বালাফযবফায বাদ্দরা ন তাদ্দদয াদ্দথ কভ কথা ফরুন। কাযণ, 
তাদ্দদয খাযাকথায উত্তয ফদদ্দত কগদ্দর তাদ্দদয কাদ্দছ আদ্দযা জঘনযববালায ভজুদ আদ্দছ মা 
তাযা আনায ফফরুদ্দদ্ধ ফযবফায কযদ্দফ। 

গাফর ফদদ্দফন না 

যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص ফদ্দরন, কতাভযা ফনদ্দজয ভা-ফাফাদ্দক গাফর ফদদ্দা না। াাফাদ্দদ্দকযাভ 

ফরদ্দরন, ভা-ফাফাদ্দক গাফর কদ; এরা  না-ফক? যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص উত্তয ফদদ্দরন, কতাভযা 

কাদ্দযা ভা-ফাদ্দক গাফর ফদদ্দর উত্তদ্দয ক কতাভায ভা-ফাফাদ্দক গাফর ফদদ্দফ। প্রকাযন্তদ্দয 
তুফভ ফনদ্দজই কতাভায ভা-ফাফাদ্দক গাফর ফদদ্দর। 

ভাভরা াযদ্দরা ভুরভান ফজতদ্দরা ইরাভ 

বাযদ্দতয ঘরনা। একফর জফভ ফনদ্দ রড়াই । ভুরভানদ্দদয দাফফ র, জফভরা তাদ্দদয। 
ফনু্দযা একই দাফফ কযফছর। ভুরভানদ্দদয ইো ফছর, জফভফরদ্দত ভফজদ দ্দফ। ফনু্দযা 
চাফের কখাদ্দন ভফন্দয ফানাদ্দফ। এ ফনদ্দ খুনাখুফন ায ভত ফযফস্থফত খতফয । 
তখন ফফচাযক ফছর ইিংদ্দযজ। ভাভরাফর ফছর কফ জফরর। ফফচাযক করনদ্দন দ্দড় 
কগদ্দরন। কী কযা মা, কীবাদ্দফ ভাধাদ্দন কৌঁছা মা–এ ফনদ্দ ফতফন ফচফন্তত ফছদ্দরন। 
ভাভরায শুনাফনয ভ ইিংদ্দযজ ফফচাযক জানদ্দত চাইদ্দরন, ফফলফর ফনস্পফত্তয ককাদ্দনা 
উা আদ্দছ ফক? তখন ফনু্দযা ফরর, আভযা একরা উা ফদ্দর ফদফে। এদ্দত 
আদারদ্দতয ভাভরা ছাড়া ফফলফরয ুযাা দ্দত াদ্দয। ফফচাযক ফজদ্দজ্ঞ কযদ্দরন, কী 
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করা? ফনু্দযা ফরর, আভযা একজন ভুরভাদ্দনয নাভ ফরফছ। ফমফন আদ্দরভ। আফন 
তাাঁদ্দক এখাদ্দন কডদ্দক াকান। ফতফন মা যা ফদদ্দফন আভযা তা কভদ্দন ফনফ। ফতফন মফদ 
ফদ্দরন, জফভফর ফনু্দদ্দদয তাদ্দর আভযা কদ্দ মাফ। আয মফদ ফদ্দরন, জফভফর 
ভুরভানদ্দদয, তাদ্দর তাযা তা ফনদ্দ ফনদ্দফ। ফকন্তু ই আদ্দরদ্দভয নাভ আভযা ককফর 
আনাদ্দক ফরফ। ফাইদ্দক ফরফ না। মাদ্দাক, ফফচাযক একথায য ভারভায শুনাফন 
ভকুপ কদ্দযন এফিং শুনাফনয জনযব যফতগী একফর তাফযখ ফনফদগি কদ্দযন। আদারতকে 
কথদ্দক ফাই মখন কফয র তখন াধাযণ ফনু্দযা তাদ্দদয কনতাদ্দদয ফযবাাদ্দয কোব 
প্রকা কদ্দয। ফদ্দর, কতাভযা ফ নি কদ্দয ফদদ্দর। এভন একজন করাকদ্দক াফর 
ফানাদ্দর কম করাকফর শুধু ভুরভানই ন; ফযিং তাদ্দদয ধদ্দভগয একজন গুরু। কদ্দতা 
ভুরভানদ্দদয দ্দেই কথা ফরদ্দফ। অযফদদ্দক ভুরভানযা কতা দারুণ খুফ। একজন 
ভুরভানদ্দক ফকক কযা দ্দদ্দছ। ফতফন কতা অফযবই ভফজদ ফানাদ্দনায দ্দে কথা 
ফরদ্দফন। ুতযািং আভাদ্দদযদ্দক আয াযা কক! অফদ্দদ্দল ফনধগাফযত ফদদ্দন আদারতাড়া 
কানা কানা বদ্দয কদ্দরা। ফনু্দযা কখাদ্দন এক আল্লাারাদ্দক ফনদ্দ আদ্দ এফিং 
জজ াদ্দদ্দফয উদ্দেদ্দযব ফদ্দর, আফন এ করাকফরদ্দক ফজদ্দজ্ঞ করুন। জফভফর কাদ্দদয; 
ফনু্দদ্দদয না ভুরভানদ্দদয? ফতফন মা ফরদ্দফন, আভযা তাই কভদ্দন ফনফ। ফফচাযক ই 
আল্লাারাদ্দক ফফলফর ফজদ্দজ্ঞ কদ্দযন। তখন ফতফন ফযষ্কায বালা উত্তয ফদদ্দরন, 
জফভফর ফনু্দদ্দদয। ফফচাযক ফজদ্দজ্ঞ কযদ্দরন, এখাদ্দন ফনু্দযা ভফন্দয খতফয কযদ্দত াযদ্দফ 
ফক? আল্লাারা উত্তয ফদদ্দরন, জফভয ভাফরক ফনু্দযা। কখাদ্দন তাযা কী ফানাদ্দফ– এরা 
তাদ্দদয ফনজস্ব ফযবাায। এযয জজ াদ্দফ একফর ঐফতাফক পারা ফরদ্দখ কদন কম, 
‘আজ ভাভরা াযদ্দরা ভুরভান ফজতদ্দরা ইরাভ।’ জজ মখন এরা দ্দড় কানাদ্দরন 
তখন ফনু্দযা ফদ্দর ফদ্দর কর, জজ াদ্দফ! আফন পারা কতা আভাদ্দদয দ্দেই 
ফদদ্দদ্দছন। তদ্দফ আভযা কাফরভা দ্দড় ভুরভান ফে। ভুরভান দ্দ এখাদ্দন আভযা 
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ভফজদ ফনভগাণ কযফ। ুফানাল্লা! তযব ফরায ফযকদ্দত ফনু্দযা ভুরভান দ্দ কগর। 
জফভফরদ্দত ভফজদ র। দ্দতযবয জজকায র। কফফ চভৎকায ফদ্দরদ্দছন, 

رفيقُىكُدلُۂُزبانُيللَُۂُہزارخٔف  
طريقُاكُںُكيِدروُسےُازلُہےُہاُرُيہٕ  

‘াজায বদ্দয বীদ্দড় মফান কাক অন্তদ্দযয ঙ্গী, 
অনন্তকার কথদ্দক আল্লাদ্দপ্রফভকদ্দদয থ ফছর এরাই।’ 

েভা কদ্দত দ্দর 

ফতগভাদ্দন অদ্দনক ফনু্ধ-ফান্ধফ অফবদ্দমাগ কদ্দয ফদ্দর থাদ্দকন, ককন কমন রফতপাগুদ্দরা তাজা 
দ্দে না। ুরূক তথা আিশুফদ্ধয স্তযগুদ্দরা অফতক্রভ কযদ্দত াযফছ না। কী কাযদ্দণ কমন 
াভদ্দন অগ্রয া মাদ্দে না। এভনফর ককন ? আদ্দর এয কাযণ র, ভানুল 
ফনদ্দজয অঙ্গভূদ্দয ফকক ফযবফায কযদ্দছ না। অুস্থ ফযবফি লুধ ফযবফায কযর, ফকন্তু 
াফধানতা অফরম্বন কযর না, তাদ্দর তায কযাগ বাদ্দরা দ্দফ ফকবাদ্দফ! অনুরূবাদ্দফ 
আভাদ্দদয অন্তদ্দয কমদ্দতু গুনা ফাা কফাঁদ্দধদ্দছ, ুতযািং াদ্দত তাফফ কঘাযাদ্দনায পাদা 
ুদ্দযাুফয াা মাদ্দফ না। এজনযব ফনু্ধগণ! গুনা ছাড়ুন। মফাদ্দনয ফকক ফযবফায ফখুন। 
‘ইনাআল্লা’ েভা কদ্দ মাদ্দফন। আল্লা আভাদ্দদযদ্দক মফান ফককবাদ্দফ ফযবফায কযায 
তাপীক দান করুন। এ মগন্ত মফান দ্বাযা মত গুনা কদ্দযফছ, ক আল্লা! ফগুদ্দরা 
ভাপ কদ্দয ফদন। আভীন। 

َٔاَُاَُوآِخرُُ دُُُاَنَُُِدْع ٍْ َ
ْ
ُُاْل ُُلِِله ْيََُُربه ٍِ َ اىَْعال  

 


